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 ٕإن إذلس عل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابعل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابعل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا

 فال ُادي هل، ومن سُئات ٔأؾٌلًيا  من هيسٍ ظل ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي 

 ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال ظل وحسٍ ال رشًم هل ؤأصِس ٔأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل 

 ،مث ٔأما تـس، 

 

 صإتفعي  يف إؽلفعِّ 

ص صإت : مجؽ ُمفّعِ  :، ويه إزيا ؾرش " فاؽلفِعصإت مجؽ مفعصة صإتفعِ إؽل"  ثُلصأٔ ومن إخلعبٔ ٔأن  ، إؽلفّعِ

 إًـزم ؿىل إًفعص    – 4   إًصدة -3إؽلوت       -2إحلَغ وإًيفاس    -1

 ٔأي يف إًفعص ٔلهَ ػل جيزم يف إًيَة  :إًرتدد فَِ -5

 ،ال جيزئَ إًوإحة حىت ٍىون ؿازما ؿىل إًعوم ًومَ لكَ" كاهل يف إًفصوع"وهلي إٔلثصم ؾن ٔأمحس : 

 ؛ ٕإمنا إًيَة ؾزم خازم ال ثيفسخ ٕإال تـزم خازم مثهل،وإًصإحج ٔأن إًرتدد يف إًيَة ال ًفسرِا

 ٔأما إًرتدد فهيا فال ًفسخ إًيَة إًساتلة. 

 " ،ظوم من إس خلاء معسإ ؿىل ٕإتعال ٔأمجـوإ " :إًليء معًسإ: كال جن إؽليشر -6

ُ مصفوؿا ٍُصصة وحلسًر ٔأيب  َِ  َأّن إًيَِِّبَّ َظىلَّ إغلَّ َْ َ َ ، كَاَل : " َمنْ  ؿََ َِ  َوَسؼلَّ َْ َ َُ إًَْلْيُء فََََُْس ؿََ َذَرؿَ

ََْلِغ  ، كََضاءٌ  ًسإ فََْ َخَلاَء مَعْ  ." زرؿَ ٔأي كَحَ  . " َوَمِن إس ْ

 من مادة إًفلَ  ثاهَةإؿلارضة إً 
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شإ دًَي ؿىل ٔأن إًليء ًُس فَِ نفارة ًلول إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل  " فََلِغ"وػل ًشهص إًىفارة،  - ُو

صإت هوؿان: هوع فَِ نفارة ،وهوع ًُس فَِ نفارة؛ سًر ٔأنوهبٔذش من ُشإ إحل  إؽلُفّعِ

 .  فاشلي فَِ نفارة ُو إدلاع وإًحايق ًُس فَِ نفارة اكًليء وكرٍي

  الاحذلان يف إزُلجص أٔو من إزلجص ) إحللٌة إًرشحِة ( -7

ص إًعامئ ٔأم ال؟   ص إًعامئوإدلِور ؿىل ٔأن الاحذلان يف إزلجص ًفعفَِ ذالف تني ٔأُي إًـؼل،  ُي ثفّعِ

 وإشلي ؿَََ ص َخ إإلسالم جن حميَة ؤأذش تَ إؾلمؽ إًفلِيي ٔأن إحللن إًرشحِة ال ثفعص إًعامئ 

لاس ؿىل ذضل >   <إٌَحوس إًرشيج، وإؽليؼار إًرشيج ابؾخحار ٔأهَ ًُس من إلٔلك وإًرشب، ًو

 ونشضل إؽلصإمه إًرشحِة ٌَحوإسري ، فاًصإحج ٔأن ُشإ لكَ ال ًفعص إًعامئ  

 .إًعامئ ؿىل ٔأرحج إٔلكوإلولك يشء ًسذي من ذالل إزلجص ال ًفعص  

 ًـسم إؽلضلة ابًخحصز مهنا، خبالف إًحعاق، تَؽ إًيزامة ٕإذإ وظَت ٕإىل إًفم  -8

ق" خادةؤلهَ من كري إًفم ٔأص حَ ابًليء، وؾيَ ال ثفعص ٔلهَ مـ "  كاهل يف إًاكيف يف إًفم ٔأص حَ ابًًص

و  إًصإحج  ق ال ثفعص إًعامئ سوإء دصحت من إًعسر ٔأو من إٔلهف ال فصق، ُو  ٔأن إًيزامة اكًًص

شٍ إالٕ   ىهنا ٕإفصإزإت ختصج هدِجة ًوحود ٔأمصإض، ُو  صإزإت ظحَـَة يف إجلسمفًو

   ؿىل إًصإحج -س فال ثفعص إًعامئٔأي من دإذي إجلس 

  إحلجامة ذاظة حاحٌل اكن ٔأو حمجوما – 9

ا ٔكهَ ًلول ٔأن إحلجامة من إؽلسائي إخلاظة إًيت هط فهيا إًيِب ظىل ظل ؿَََ  ذاظة : ٔأي دون كرُي

و كول ؿًّلٍ وإجن ؾحاس  وسؼل ؿىل ذضل و ضـ  -، ُو و ضـَف ٔأًضا،  ، ؤأيبف ؾهنٌلَُو ٍُصصة ُو

 إجن إؽليشر وإجن دزمية كاهل يف إًرشح إحساق و وكال تَ –ريض ظل ؾهنم  -وؿائضة وضـَف ؾهنا ٔأًضا

 روإٍ ؾن إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل ٔأحس ؾرش هفسا  " ٔأفعص إحلامج وإؿلجوم حلسًر :"

 ٍ ؿًل جن إؽلسًين،كال ٔأمحس حسًر زوابن وصسإد حصَحان، وكال حنو 
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و ظامئ" مًسوخ" ٔأن إًيِب ظىل ظل  جن ؾحاسإوحسًر    ؛ ؿَََ وسؼل إحذجم ُو

َ اكن ًـس إحلجام   إًضمس فٕاذإ كاتت إحذجم،كدي  ملَة  و إؿلامج ٔلن إجن ؾحاس  رإًو

 .ًلول إًض َخ إٔلًحاين : ػل ٔأكف ؿَََ 

ص إًعامئ و كول مجِو  وإًصإحج ٔأن إحلجامة ال ثفّعِ  ٔأُي إًـؼل، وإس خسًوإ ؿىل ذضل حبسًر  رُو

ط إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل ٌَعامئ ٌَحامج وإؿلجوم يف إًعَام وحصحَ إٔلًحاين :" روإٍ إًًسايئ  "ردَّ

ط " مـياُا ٔأهَ اكن انَُا، و ، " ٌَعامئ إحلجامة وسؼل   ؿَََردط إًيِب ظىل ظل  لكمة " ردَّ

 لة مـَية، ً: ُو ٕإدصإج إزلم من حتت إجلسل تعص  إحلجامة، و إٍهنيي ؾن إحلجامة مًسوخٔأن فسلَّ  

صق فدسال من ٔأن خيصج إزلم من حتت إجلسل ٌسححَ من إًـصق  ـِ و ٕإدصإج إزلم من إً سذي فَِ إًفعس ُو ًو

لة  ُ ؿالحِة مـَية، فِسذي  فَِ ابًلِاس ٔأذش ؾَيات إزلم وإًخحتعًص ُس إؽل خَبع ٕإًََ؛ اًَي وإؽلخبِّع ابزلم ًو

  .فسذي يف مسبةٔل ٔأدصى ،ٔلن إؽلخبِع خمصج  وإؽلخبع ٕإًََ مسذي 

شإ لكَ ًسذي يف مـىن إحلجامة،    ُو

ي ًسذي فَِ قس َي إًلكى    ؟ ٔأم ُو أٔنب ُو

ا؛ ًسذي يف  إخلعبٔ ٔأن هلُسَ ؿىل إحلجامة فلط، ٔلهَ دصوج إزلم وددوهل، ٕإذن من إحلجامة وكرُي

ق ٔأو إًيزامة ذارج إًحسن مث ًخذَـِا، َ ؽلا دصج إزلم ٔله   ٔأظحح ًُس من إجلسس ورصوج إًًص

 ، إجلسم مصة ٔأدصىومت فَرتثَ ودذي يف  ماهَيةفِشإ دصج من إجلسم ودذي يف 

   -رمحَ ظل -إًعامئ، ويه فذوى ٌَض َخ إجن ابزفبحٔص إًفذاوى يف قس َي إًلكَة ٔأهنا ثفعص 

 ص إًعامئ ٔلهَ ًسذي يف تسهَ كشإء وٕإن اكن من هفسَ ، ٔأن إًلس َي إًلكوي ًفعِّ 

 ، فٌَل دصج من تسهَ ودذي مصة ٔأدصى فبٔظحح هحسن كرٍي

و يف  إًلس َي  إخلارج، ًـين ؾيسما ًسذي يف ماكنُشإ خبالف ٔأن إزلم ًوضؽ ؿَََ تـغ إؽلوإد ُو

 ، إؽلفِسة إخلارحِة اكجلَوهوز وتـغ إٔلص َاء إٔلدصىؿَََ تـغ إؽلوإد  ًوضؽ 

 ، من إًلشإء إخلاريج فِشإ ًفعص إًعامئ فِشإ ًسل ؿىل ٔأهَ ًسذي يف تسهَ حزء 



 لشيخ ماجد شاهينل         2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 4      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                   معهد شيخ اإلسالم العلمي

  ابز اكًض َخ إجن :رمغ ٔأن إؽلسبةٔل فهيا ذالف ػل ًفِت فهيا إؾلمؽ ًىن إًفذاوى إًفصدًة فهيا

 ، ال ثفعص إًعامئٔأفىت ٔأهنا  ؾثميني وإًض َخ إجن ، ٔأفىت تبهٔنا ثفعص إًعامئ

ُس ٕإدصإخَ  ، ُشإ دعبٔ ، ومن وهجة إًيؼص كِاسِا ؿىل إحلجامة فلط  فاحلجامة ٕإدصإج ٌسلم فلط ًو

ق أٓدص ويه  بةٔل مصهحة من مسبًٔخني : إحلجامة، فِيي مسوٕإدذاهل  ٕإدصإج إزلم ػ  ٔأذش إًلشإء من ظًص

غ   إًلشإئَة وضؽ فَِ إًلشإء اكؿلاًَيًُ ٔلهَ ًصإحج ٔأهَ ًفعص هُلي هل دُم فـىل إنيلي إزلم ًضرط مًص

 ن فَِ كشإء ًلين ؾن إلٔلك وإًرشب، ؛ لٔ ص إًعامئفعِّ ثفاؾلمؽ إًفلِيي ٔأفىت تبٔن إؿلاًَي إًلشإئَة  

غ ؿَهيا ٔأايما، ُشٍ إٔلص َاء من مىوانت إزلم، فـيسما ًخبع إإلوسان ابزلم لٓدص  كس ًخلشي إؽلًص

 ، فٌلي إزلم ًلين ؾن إلٔلك وإًرشب.ابًض حؽاكن خائـا ٌضـص  وَف

  ٕإىزإل إؽلين :  – 11

 ٔلهَ ٕإىزإل ؾن فـي يف إًعوم تخصلذ تَ ٔأمىن إًخحصز مٌَ ٔأص حَ إإلىزإل ابٌَمس"   :تخىصإر إًيؼص "

 ، ال تيؼصة وال ابًخفىص وال الاحذالم وال ابؽلشيكاهل يف إًاكيف 

ىن إس خثىن مٌَ :فِو ُيا ٌس خثين ٔأص َاًء فٕاىزإل إؽلين تخىصإر   إًيؼص فِو اكالس متياء  ًو

 ال ًفعص، هكن هؼص هؼصة حمصمة ٔأو  هؼص هؼصة ًزوحذَ فزنل إؽلين ففي ُشٍ إحلاةل ال تيؼصة 

فِشإ إإلىزإل ال ٍىون  ، ال ثثري صِوثَ زلرخة إإلىزإلإًيؼصة كاًحا   مفا إًفصق تني حىصإر إًيؼص وهؼصة؟ 

 ثسخة إًيؼصة  ٕإمنا ُو مصض؛ شلإ فِيا إًيؼصة ال ثفعص إًعامئ،

 كاهل يف إًاكيف -ٔلهَ ٔأًضا مصض ٔلهَ ال ميىن إًخحصز مٌَ وال ابًخفىص 

، وال ابالحذالم  : الاحذالم ال ًفعص إًعامئ ٔلهَ  ًُس ثسخة من هجخَ وال ابدذَاٍر

 فال ًفسس إًعوم تال ىزإع. 

 ٔأي ال ًفسس إًعوم ابؽلشي من حىصإر إًيؼص ٔلهَ ًُس مبحارشة.  وال ابؽلشي:
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 ٔأو مدارشة دون إًفصج ٔأو إس متياء ؽلسدصوج إؽلين ٔأو إؽلشي ٔأو تخلدَي ٔأو   -11

 إؽلشي إٔلول ىزل تيؼصة، وإًثاين ىزل تَمس فِو اكؽلحارشة، مفا إًفصق تني إؽلشي ُشإ وإشلي كدهل؟

 إدلاع، ًفعص ٔلهَ ٕإىزإل ؾن مدارشة ٔأص حَ ٔأن ٕإىزإل إؽلين فلط ُو إشلي ًوحة إ وإًصإحج:

اكن رسول  ؿائضة : " حسًرٔأص حَ إؽلين، وجحة ذضل  ةودصوخَ ابؽلحارش ؤأما إؽلشي فَخزَي إًضِوة هل 

ىٌَ اكن ٔأمَىنك ٔلرتَ ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل و ظامئ ًو حارش ُو و ظامئ ًو  " روإٍ إدلاؿةًلدي ُو

 

  ٔأو إحلَق ٔأو إزلماغ من مائؽ وكرٍي لك ما وظي ٕإىل إجلوف  -12

 فِفعص ٕإن كعص يف ٔأذهَ ما وظي ٕإىل دماكَ ٔأو دإوى إجلائفة فوظي ٕإىل حوفَ، 

 ٔأو إنخحي مبا ؿؼل وظوهل ٕإىل حَلَ.

 

 إجلوفمسبةٔل وظول إًيشء ٕإىل 

 ،إدذَف إٔلمئة يف مـىن إجلوف  مفا ُو إجلوف ؟ُشٍ مسبةٔل هحرية ًخفصع ؿَهيا مسائي نثرية ،  

، شلإ ُو ًلول:" ٔأو دإوى ويشء يف إًحعن: إجلوف لك يشء حتت إجلسل من ؾضالت  ؾيس إحلياتةل

إزلوإء ٍىون وظي فدشضل   -ٔأىزل فهيا إزلوإء -دإوإُاكائص ًسذي ٕإىل إجلوف إجلائفة" إجلائفة ُو حصح 

 .ٕإىل إجلوف

وإًحعن، لك يشء دإذي  اكٔلذن وإؽلِحي وإًرشج : لك يشء جموف دإذي إجلسس  ؾيس إًضافـَة

صإت ؾيس إًضافـَة ٔأنب ، فـيس إًضافـَة إؽلِحي وإؽلثاهة من إجلوف، فـيس إًضافـَة ٔأوسؽ، وشلضل إؽلفّعِ

وضفا ظحَا ثفعص ؾيس إًضافـَة وإدلِور ٔأن ُشإ ، فَو ٔأدذَت إؽلصٔأة صُئا يف إؽلِحي اكٌَحوس ٔأو إجلوف

  .ًُس من إجلوف

  .إًحعن وإًعسر وإؽلثاهة وإًؼِص:  ؾيس إؽلاًىِة

  .مثي إؽلاًىِة ٕإال ٔأهنم كاًوإ إٔلظصإف إٔلرتـة ًُسوإ من إجلوف:  ؾيس إحليفِة
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وإًصإحج يف إجلوف ٔأهَ ػل ًبِٔت هط من إًيِب  -هل ثفسرٍي ؾيسٍ – لك ما وظي ٕإىل إجلوفحفني ًلول 

ظىل ظل ؿَََ وسؼل ؿىل حتسًس إجلوف، ٕإمنا إًفلِاء كاًوإ يف إجلوف تياًء ؿىل ٔأهَ ًلاس ابلٔلك وإًرشب، 

 ،ٕإذن ىصحؽ ٕإىل إٔلظي 

لٔلك وإًرشب مـيَان معَلان   :ًو

شإ ٔأظي يف إلٔلك ،اثىهي وظول يشء إؽلـسةٔأوهلٌل :    .. كري ذضل ًُس من إجلوفكشإء ٕإىل إًحسنٌل : ُو

 ،وإًورًسًيخين ؿَهيا من إؽلفعصإت إحللن إًـضي  كشإء ٕإىل إًحسن :** 

  ُي إحللن ثفعص إًعامئ ٔأم ال ؟ 

 ،كصر إؾلمؽ ؿىل ٔأن إشلي ٌس خلين تَ إًحسن يه إؿلاًَي إًعحَة فلط

 فًس حة إجلَوهوز يه إًيت ثخحنك يف وس حة إجلوع، 

و خائؽ ٌض حؽ؟ ال ، ال ثؤثص فصلإ ال ثفعص إًعامئ، إؽللوايت ثفعص؟ُي    ُي ٕإذإ ٔأذشُا خشط ُو

ة يشء وإًلشإء يشء أٓد ُس ضـف إًحسن ،صفاًخلًو  ،فاؽلـىن يف إًعوم إجلوع وإًـعش ًو

ِا، فٌدسحص حىت ثلوى ٔأتسإهيا، وكاًحا ُشٍ إحللن ال ثلوى إًحسن زلرخة ٔأهَ ًالحغ ذضل    فور ثياًو

 . شلإ كصر إؾلمؽ ٔأن إؿلاًَي يه إًيت ثفعص إًعامئ .امـَي اجل صُئإإمنا يه ثـ

ًهتيي جهناًة إؽلـسة وظول يشء ٕإىل إجلوف**  ، فاجلوف تخلٍصص إؾلمؽ ًحسٔأ من ٔأول إحلَق ًو

 ؤأي يشء ًسذي فَِ ًفعص إًعامئ،

 كِي ال  ُي ددول يشء ٕإىل إًعسر ًفعص إًعامئ؟ 

ن ُي ال ًفعص؟ ًفعص ٔلن إًسجائص ال ثعي إًعسر فلط    ، ٕإمنا ًسذي مهنا ٕإىل إؽلـسة من ًسّدِ

 فاؽلسدن ًعاب ابٍهتاابت يف إؽلـسة وممىن حيسث هل كصحة يف إؽلـسة ثسخة إًسجائص

  وما هبا من كعصإن ٌسخة مضالك ٌَمـسة. صح ثسخة إًسجائصفبٔنرث إًلُ  

ٔأن مٌَ ما ًعي  : وكصر إًفلِاء إًلسإيم ال ًعي ٕإىل إؽلـسةُشإ  إًحرور وإًـعص؟ إزلذان من وماذإ ؾن

و  ًفعص إًعامئ.مفا ًعي مٌَ ٕإىل إجلوف إًضسًس إًىثافة  إًحرور ٌَمـسة ُو
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 .فِشإ ًفعص ، ؤكهَ ُو إشلي ًسدن فةجىثا وإجلاًس جبوإر إؽلسدن زلرخة ٔأهَ إتخَؽ إزلذان -

  ٕإذن إًعسر ًُس من إجلوف تي إؽلـسة من إجلوف،

إدلَؽ ؿىل ٔأهنا ثفعص إًعامئ ٔلن إًيِب ظىل ظل ؿَََ  ،خباذات إٔلهف  حنك  خباذات إٔلهف وإًصتو؟وما 

فدزاذات إٔلهف هبا نثافة ثعي وابًف يف الاس خًضاق ٕإال ٔأن حىون ظامئا"  وسؼل كال ٌَلِط جن ظبة :"

 ًٔلهف و ثًذلي مٌَ ٕإىل إجلوف،

إزلإمئة وإؾلمؽ إًفلِيي ؿىل ٔأن خباذات إًصتو ال ثفعص ٔأما خباذة إًصتو وكؽ فهيا ذالف مـارص وإٌَجية  -

 ، إًعامئ، ودإر إإلفذاء إؽلرصًة ؿىل ٔأهنا ثفعص إًعامئ

 ًعي مهنا ٌَمـسة  فذت تَ دإر إإلفذاء إؽلرصًة ٔلهنا اكًسجائصما أٔ  وإًصإحج

  % ٌَميخجات إؽلس خوردة(31% من إؽليخجات إؽلرصًة ، 71) 

وظي ٕإىل إؽلـسة ودصج مصة يشء  ؿىل إًصإحج ٔأهَ ًـَس ُشإ إًَوم ٔلهَُي ًفعص إًعامئ؟  :مٌؼار إؽلـسة 

شٍ إؽلسبةٔل حُبثت كسميا  ىن إًفلِاء اكن زلهيم  1211مٌش ٔأنرث من  -وسبٔس خعصد هبا -ٔأدصى، ُو س ية ًو

كسرة ؾلََة ؿىل إًخفىص يف إؽلس خلدي، فدـغ فلِاء إحليفِة ثعور مسبةٔل : خشط ؾيسٍ درمه ودصكَ 

و ظامئ مث حسة إحلحي ؤأدصخَ مصة ٔأدصى، ورتعَ يف حدي   ُي ًفعص ٔأم ال؟وإتخَـَ ُو

وإحليفِة كاًوإ ال ًفعص وإًسخة ٔأهَ ػل ٌس خلص يف إؽلـسة إٔلمئة إًثالزة ومجِور ٔأُي إًـؼل ؿىل ٔأهَ ًفعص 

 اكًِوإء

 ،، فِشإ إًيشء ًُس ُوإءً  ( دصوج يشء، اكًليء 2( إتخالؿَ ًيشء    1وإدلِور كال ًفعص ثس حخني  

ؽ ؿىل ُشٍ إؽلسبةٔل دعبٔ   سائةل جسِي ددوهل، الثًَِةحِٔلن إؽليؼار ًوضؽ مـَ موإد وإًخفًص

شٍ إؽلادة جس خلص يف إؽلـسة،فالكم إحليفِة ؿىل ٔأهَ ال ٌس خلص يف إؽلـسة    ،ُو

ىن ٌس خلص مٌَ حزء يف إؽلـسة  .رٔأي إٔلمئة إٔلرتـة ؿىل ٔأهَ ًفعص إًعامئ وتشضل ٍىون ًو

 إؽليؼار إًرشيج ًبٔذش حنك إحللٌة إًرشحِة ، وإؽليؼار إؽلِحًل ًبٔذش حنك إحللٌة ٔأو إٌَحوس إؽلِحًل 

 ال ثفعص إًعامئة. 
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ُس حوفإًىحي وإًلعصت  ، ًو وخس ظـمَ يف مفَا:  ال ثفعص إًعامئ ٔلهَ ًُس ٔأالك ٔأو رشاب ًو

 ،ني وإٔلذن ال ثفعصوال ًخذَـَ، ٔأما كعصة إٔلهف فذفعص تُامن كعصة إًـًخزَط مٌَ رسًـا  

 :" وابًف يف الاس خًضاق ٕإال ٔأن حىون ظامئا"كال رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل ٌَلِط جن ظبة 

شإ ًسل ؿىل ٔأهَ ًفسس إًعوم ٕإذإ ابًف حبَر ًسذي ٕإىل دِاص ميَ ٔأو دماكَ،    ُو

 س ؿَََ ما وظي ٕإىل إجلوف ٔأو إزلماغ.وكِ  

ح ؾيس إًيوم سظىل ظل ؿَََ وسؼل ٔأهَ ٔأمص ابإلمث وروى ٔأتو دإود وإًحزاري يف اترخيَ ؾن إًيِب  إؽلصوَّ

 وكال ًَخلَ إًعامئ" ُشإ ضـَف ٔأو مٌىص. 

َْاًك ٔأو ؿََاككال: وٕإن صم يف وظوهل ٕإىل حَلَ ًىوهَ ٌسريإ وػل جيس ظـمَ ػل ًفعص   ، ٔأو مضف ِؿ

و  ُس " ًحان" (  ال ًفعص إًعامئ، ) ُو  ؾحارة ؾن موإد مصلَة كري كاتةل ٌَخفذت، ًو

 ٕان ػل جيسٍ حبَلَ ػل ًرضٍ، فٔأو ذإق ظـاما ووخس إًعـم حبَلَ  

س رشإءٍ  ."ًلول إجن ؾحاس:" ال تبٔس ٔأن ًشوق إخلي وإًيشء ًٍص

 وإًحزاري،  حاكٍ ؾيَ ٔأمحس   )ٔأي جيوز ٌَمصٔأة ٔأن ثشوق إًعـام ؿىل ظصف إٌَسان(

و ظامئ فِمتضمغ   من إجلوف ، لك ُشإ ًسل ؿىل ٔأن إًفم ًُسواكن إحلسن ميضف إجلْوز الجن إتيَ ُو

س خـمي إًسوإك  و ظامئ،ٌو  فال ًفعص؛ فاًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل اكن ٌس خـمهل ُو

 ، وهلي ؾن ٔأمحس هصإُة مضف إًـطلٕإذن إًفم كةٓل ًُس ًِا ؿالكة ابًعوم 

ىٌَ ضـَف   ،وردعت فَِ ؿائضة ريض ظل ؾهنا. كاهل يف إًرشح ًو

لَ تـس ٔأن وظي ٕإىل ما تني صفذََ   ق كرٍي ٔأفعص ٔلهَ تَـَ من كري مفَ "ٔأو تَؽ ًر  ٔأو تَؽ ًر

 كاهل يف إًاكيف  ٔأص حَ ما ًو تَؽ ماء"

ا" من إؽلفعصإتئا صُ فـي وال ًفعص ٕإن "    انس َا ٔأو مىُص

ُ  :ُياك كاؿسة  ، وإًيايس وإجلاُي ًُس ؿَهيم كضاء ىٍصٔأن إؽلفعصإت التس ٔأن ًبئت هبا مذـمسإ وإؽل

و ضـَف ؾيَ وإجن معص   حلسًر ٔأيب ٍُصصة مصفوؿا :وتَ كال ؿًل ُو
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و ظامئ فبلٔك ٔأو رشب فََمت ظومَ  " " روإٍ إدلاؿة ٕإال إًًسايئ ، فٕامنا ٔأظـمَ ظل وسلاٍ من ويس ُو

 فٌط ؿىل إلٔلك وإًرشب وكُس إؽلىٍص ؿىل من ذرؿَ إًليء.

خشط ٌسري يف إًضارع ودذي يف حَلَ قحارإ ٔأو  "  ٔأو إشلابب تلري كعسٍ " ال ٕإن دذي إًلحار حَلَ

لَ فاتخَـَذاباب فِشإ ال ًفعص إًعامئ،    ٔلهَ ال ميىن إًخحصز مٌَ  وال ًسذي حتت إًوسؽ ""وال ٕإن مجؽ ًر

ُف  اَل كال ثـاىل:" ُ  ٍلَُكِّ الَّ  هَْفًسا إغلَّ
ِ
َِا إ ـَ  "  ُوْس

 هـؼل فَِ ذالفا.كال يف إًرشح ) إًرشح إًىدري ٔليب معص(  ال ًفسس ظومَ ال 

 

•••••••••••• 

 

ا ٔأو هبمية يف حاةل ًَزمَ فهيا إالٕ من خامؽ هنار رمضان  يف كُدٍي ٔأو ُدجص ٔأو ؽلَت  :فعي    مساك مىُص

 ًزمَ إًلضاء وإًىفارة"اكن ٔأو انس َا 

 شر فَِ إؽلىٍص وإًيايس يف لك ٔأتوإب إًفلَ، ـال ًُ إدلاع  إحلياتةل ؾيسمه كاؿسة : 

ا اكن ٔأو انس َا  يا كال مىُص  فَو خامؽ يف إحلج ٔأو إًعوم : كري مـشور، ُو

رسول ٔأن إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل خاء ٕإًََ رخي فلال: َُىت اي  " ٔأيب ٍُصصة ريض ظل ؾيَحلسًر 

ظل كال: وما ٔأَُىم؟ كال: وكـت ؿىل إمصٔأيت يف رمضان، فلال: ُي جتس ما ثـخق؟ كال: ال. كال: ُي 

جس خعَؽ ٔأن ثعوم صٍِصن مذخاتـني؟ كال: ال. كال: فِي جتس ٕإظـام س خني مسىِيا؟ كال: ال. كال: مفىر 

وإًـصق:  -َََ وسؼل تـصق فهيا متص إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل، فدَيا حنن ؿىل ذضل ُأيِتَ إًيِبُّ ظىل ظل ؿ 

كال: ٔأٍن إًسائي؟ فلال: ٔأان. كال: ذش ُشإ فذعسق تَ. فلال إًصخي: ؿىل ٔأفلص مين اي رسول  -إؽلىذي 

س إحلصثني  -ظل؟ فوظل ما تني التدهيا  ٔأُي تُت ٔأفلص من ٔأُي تُيت. فضحم إًيِب ظىل ظل ؿَََ  -ًٍص

 "  ]روإٍ إًحزاري ومسؼل وإٌَفغ هل[ ٔأُطلوسؼل حىت تست ٔأهَاتَ، مث كال: ٔأظـمَ 
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 "  روإٍ ٔأو دإود ُُص ًوما ماكهَوكال إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل ٌَمجامؽ : " 

َزمان إؽلىٍص وإًيايس ٔلهَ ظىل ظل ؿَََ وسؼل ػل ٌس خفعي إؽلوإكؽ ؾن حاهل"  " ًو

وإًصإحج ٔأن ُشإ مصدود ٔلن إًصخي خاء ٕإىل إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل وكال" وكـت ؿىل إمصٔأيت ؤأان ظامئ 

 " َُىت اي رسول ظل وكـت ؿىل إمصٔأيت ؤأان ظامئ" تويف تـغ إًصوإاي" 

 فاًصإحج ٔأن إجلاُي وإًيايس مـشور

ٔلن إًصسول ظىل ظل ؿَََ  َهيا صُئأأن إؽلصٔأة ًُس ؿوإًصإحج   -ٔأي إؽلصٔأة   - " ونشإ من حومؽ ٕإن ظاوع

 تشضل ، وإشلي ًخضح من إحلسًر ٔأن إؽلصٔأة اكهت معاوؿةوسؼل ػل ًبٔمٍص 

ٔلن و" ؿَهيا إًلضاء فلط فبٔص هبت إًصخي  يف وحوب إًلضاء وإًىفارة ًِخم سرت رمضان ابدلاع ظوؿا 

  .متىِهنا مٌَ نفـي إًصخي يف  حس إًزان

و ًُسرٔأ ابًض هبة فاًىفارة   "  ٔأوىلُو

و إًصإحج وؾيَ : ال ًَزهما     ٔلهَ ظىل ظل ؿَََ وسؼل ػل ًبٔمص إمصٔأة إؽلوإكؽ جىفارة. ُو

 ، روإًًة وإحسة، كول إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل: كري خاُي وانيس فال نفارة ؿَهيا

 "  ؾفي ؾن ٔأميت إخلعبٔ وإًًس َان"  

ِيا ني فٕان ػل ٌس خعؽ فٕاظـام س خني مسى فٕان ػل جيس فعَام صٍِصن مذخاتـوإًىفارة يه : ؾخق ركدة مؤمٌة 

ا من إًىفارإت ٌَحسًر إًساتقفٕان ػل جيس سلعت ؾيَ   .خبالف كرُي

 وفَِ هؼص ،  " وال نفارة يف رمضان تلري إدلاع وإإلىزإل ابؽلساحلة "

 ؿىل إدلاع ، اكِاس ٔأو إمصٔأةمن )جمحوب( فَُس فَِ نفارة إإلىزإل ابؽلساحلة : ًُلاس ؿىل الاس متياء  

 فلط. وإًصإحج ٔأهَ ًُس فَِ نفارة تي فَِ إًلضاء 

ةٌ لوهل ثـاىل :"ًرمضان كىض ؿسد ٔأايمَ ومن ...  سَّ ـِ نْ  فَ مٍ  ّمِ  "   ُأَدصَ  َأايَّ

 إًخخاتؽ ذالفا إس خححاب ، كال يف إًرشح وال هـؼل يفوٌُسن إًلضاء ؿىل إًفور مذخاتـا

 وإًيرـي" إىهتيى وُحِِك وحوتَ ؾن إًضـِب 
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 ا :ؿمصفو كاهل إًحزاري ؾن إجن ؾحاس وإجن معص    وال تبٔس ٔأن ًُفّصِق

 " كضاء رمضان ٕإن صاء فصق وٕإن صاء اتتؽ " ضـَف ،

 ًضَق إًوكت ًلول ؿائضة:من صـحان تلسر ما ؿَََ فِجة إًخخاتؽ  ٕإال ٕإذإ تلي 

 "" ًلس اكن ٍىون ؿًلَّ إًعَام من رمضان مفا ٔأكضََ حىت جييء صـحان 

ٍص ًلري ؿشر حىت ٔأدرنَ رمضان أٓدص فـَََ مؽ إًلضاء ٕإظـام س خني مسىِيا  ، فٕان ٔأدَّ

 . ٍصوى ذضل ؾن إجن ؾحاس وإجن معص ؤأيب ٍُصصة وػل ٍُصَو ؾن كريمه ذالفِم  ٕإظـام مسىني ًلك ًوم

 

 جية كضاء رمضان كدي رمضان إًلادم، فَو ٔأن إًصخي ٔأو إؽلصٔأة ؿُشر يف ؿسم إًلضاء؟ - 

و تـس س يني، افِيي مـشورة ثليض ما ؿَهي   ًو

ت إًلضاء هسال، فِي جية مؽ إًلضاء ٕإظـام؟   ٔأما ٕإذإ ٔأدصَّ

 ٔأهَ ًو فات رمضان دون ٔأن ثليض ويه كادرة ؿىل إًلضاء إدلِورُشإ ما ؿَََ  

 فِجة ؿَهيا مؽ إًلضاء نلارة. 

ُس وإًصإحج   ؛ ؿىل سخِي إًوحوبُو مشُة إإلمام ٔأتو حٌَفة ٔأن ُشإ ؿىل سخِي الاس خححاب ًو

ُس وحواب ٔأوحدَ إًرشع،، وكول إجن ؾحاس ؤأيب ٍُصصة ُشإ ثـشٍصإ هل ٔلهَ ال دًَي ؿىل ذضل   ،ًو

   فاًصإحج ٔأهَ ًُس ؿَهيا يشء ٕإال إًلضاء فلط  ويه ثبمٔث هبشإ إًفـي. 

 (مَحوػة : إحلَغ ال ًلعؽ إًىفارة  ) 

   إتخسإء إًخعوع ممن ؿَََ كضاء من رمضانوال ًعح 

 .ثخعوع واكن وإحدا ؿَهيا ٔأن ثليض فـائضة ريض ظل ؾهنا اكهتوإًصإحج ٔأهَ ًعح 

 فٕان هوى ظوما وإحدا ٔأو كضاًء مث كَحَ هفال حصَّ، 

وم   :، حلسًر ؾن إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل كالوٌُسن ظوم إًخعوع ؤأفضهل ًوٌم ًو

 " ٔأحة إًعَام ٕإىل ظل ثـاىل ظَام دإود اكن ًعوم ًوما وًفعص ًوما" 
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 ويه زالث ؾرشة ؤأرتؽ ؾرشة ومخس ؾرشة ظوم ٔأايم إًحَغ  وٌُسن

ٔأوظاين ذًََل تثالث: ظَام زالزة ٔأايم من لك صِص ًلول إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل ٔليب ٍُصصة:"  

 :" ، وؾن ٔأيب ذر كال: كال رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل وروـيت إًضحى ؤأن ٔأوحص كدي ٔأن ٔأانم

 " اي ٔأاب ذر ٕإذإ مصت من إًضِص زالزة ٔأايم فُعم زالث ؾرشة ؤأرتؽ ؾرشة ومخس ؾرشة" 

 ٔلهَ ظىل ظل ؿَََ وسؼل اكن ًعوهمٌل فس ئي ؾن ذضل فلال :  وظوم إرلُس وإالزيني 

 ، ـصض معًل ؤأان ظامئ" " ٕإن إٔلؾٌلل ثـصض ًوم إإلزيني وإرلُس ؤأحة ٔأن ً

حلسًر ٔأيب ٔأًوب مصفوؿا :" من ظام رمضان ؤأثحـَ س خًا من صوإل فكٔمنا ظام  وس خة من صوإل

كدي إًلضاء إزلُص"، وكال ٔأمحس ُو من زالزة ٔأوخَ ، وإًصإحج ٔأهَ جيوز ٌَمصٔأة ٔأن ثعوم س خا من صوإل 

و إٔلفضي ،  ٔلن ؿائضة ريض ظل ؾهنا اكهت ثليض يف صـحان فسل ذضل ؿىل ٔأهنا فـَت ٔأمصإ خائزإ ُو

 فبٔفضي إًعَام تـس رمضان صِص ظل إؿلصم،  وُسنَّ ظوم إؿلصم

حلسًر ٔأيب كذادة ؾن إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل ٔأهَ كال  يف ظَام ًوم  ،يةفِو نفارة س َ  وأٓنسٍ ؿاصورإء

 ؿاصورإء :" ٕإن ٔأحدسة ؿىل ظل ٔأن ٍىفص إًس ية إًيت تـسٍ " ، 

حلسًر إجن ؾحاس مصفوؿا :" ما من ٔأايم إًـمي إًعاحل فهيا ٔأحة ٕإىل ظل من   إحلجةوظوم ؾرش ذي 

وؾن حفعة كاًت :" ٔأرتؽ ػل ٍىن ًسؾِن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ  روإٍ إًحزاري، ُشٍ إٔلايم  إًـرش "

 : ظَام ؿاصورإء وإًـرش وزالزة ٔأايم من لك صِص وروـخني كدي إًلسإء" وسؼل

و نفارة س يدني  وأٓنسُا ًوم ؾصفة وظوم ًوم  ماضَة ومس خلدةل" ظوم ًوم ؾصفة ٍىفص س يدني  ُو

 ؿاصورإء ٍىفص س ية ماضَة" روإٍ إدلاؿة ٕإال إًحزاري وإًرتمشي

َََ يف إلٓنسًة  و ًوم إًثامن من ذي إحلجة  ًوم إًرتوًةًو :" ظوم ًوم إًرتوًة نفارة س ية " ضـَف  ُو

 :"ؾن إجن ؾحاس مصفوؿاروإٍ ٔأتو إًض َخ يف إًثوإب وإجن إًيجار 
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  ما ٍىٍص ظومَ

كال : " رٔأًت معص ريض ظل ؾيَ ًرضب   جن إحلصِّ  ؽلا روى ٔأمحس ؾن دصصة ٕإفصإد رحة ابًعومهٍص  و

لول لكوإ فٕامنا ُو صِص اكهت ثـؼمَ إجلاََُة" حصَح ا يف إًعـام ًو ، ٔأُنفَّ إؽلرتحدني حىت ًضـُو

َ وكال ظوموإ مٌَ ؤأفعصوإ" وإبس ياد وهَ ًصحة هُص  ؾن إجن معص ٔأهَ اكن ٕإذإ رٔأي إًياس وما ًـسُّ

ُس يف  فاؽلِم ٔأال ًفصدٍ ابًعوم، وال خيعط ظَام ًوم إًساتؽ وإًـرشٍن مٌَ تعوم فشضل من إًحسع، ًو

 .رحة ٔأفضََة يف يشء ذهص ذضل إحلافغ جن رحة يف نخاب "إٌَعائف يف إؽلـارف"

  ٕإال ٔأن ًعوم ًوما كدهل ٔأو ًوما تـسٍ" ـة" ال ًعومن ٔأحسمك ًوم إدل: ٕإفصإد إدلـة وإًسخت ابًعوم 

 " ال ثعوموإ ًوم إًسخت ٕإال فامي فصض ؿََنك" 

 ،وإدذار إًض َخ ثلي إزلٍن ٔأهَ ال ٍىٍص ظوم ًوم إًسخت مفصدإ ؤأن إحلسًر صاذ ٔأو مًسوخ 

 .وإًصإحج ٔأهَ ٍىٍص ٕإفصإد إًسخت وإدلـة 

ثعوؿا ًلول معَّار:"من ظام إًَوم إشلي ٌُضم وإًصإحج ٔأهَ حيصم ظَام ًوم إًضم   ٍ ظوم ًوم إًضمص وه

وم إًضم ُو ًوم إًثالزني من صـحان ٕإذإ اكن إجلو حصوإ،  فَِ فلس ؾىص ٔأاب إًلامس"، ًو

و إًثالزني من صـحان إٕ   .ػل ٍىن قمي ٔأو كرت ذإُو

وم إٔلحضى"ٕإحٌلؿا حلسًر ٔأيب ٍُصصة مصفوؿا :" هنيى ظوم إًـَسٍن  وحيصم   ؾن ظوم ًومني: ًوم إًفعص ًو

 ؤأايم إًدرشًق "و ٔأايم مىن ٔأايم أٔلك ورشب"  روإٍ مسؼل  ٕإال ؽلمتخؽ ٕإذإ ػل جيس إًِسي

ظَام  فِجوز هلرحؽ إحلج وس حـة ٕإذإ زالزة يف  :فاؽلمتخؽ ٕإن ػل جيس إًِسي وحة ؿَََ ظَام ؾرشة ٔأايم 

 ؽلن ػل جيس إًِسي"إًدرشًق ٔأن ًعمن ٕإال  مإًدرشًق، حلسًر إجن معص " ػل ٍصدط يف ٔأاي ٔأايمَ  إًثالزة ٔأايمٍ 

ؽ ػل جية ٕإمتامَ ُسًت ًيا ُسًة ٔأو خاءان حلسًر ؿائضة :" كَت اي رسول ظل أُ  ومن دذي يف إًخعًو

كس نيت  :كالمث ئت تَ فبلٔك ف س، كال: ُاثََ ، ُْ رزق وكس ددبٔت ضل صُئا، كال ما ُو؟ كَت: حَ 

شإ دًَي ؿىل ٔأن من ٔأظححت ظامئا دصوخَ مٌَ تال  وهٍص ،ٔأن ًيلضَ ظَام إًيفي جيوز ًإلوسان" ُو

اًنَُكْ  ثُْحِعَُوإ َواَل : " دصوخا من إخلالف ًلوهل ثـاىلؿشر   [33]محمس "  َأمْعَ
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" كاهل يف ٔأي ٕإذإ دذي فصض جية ؿَََ ٔأن ٍمتَ وال جيوز هل إخلصوج تال ذالف  ويف فصض جية

، وإخلصوج من ُؾِسة إًوإحة مذـنّيِ وٕإمنا دذَت إًخوسـة إًرشح، ٔلهَ ًخـني تسدوهل فَِ فعار اكؽلُخـنيَّ 

مبـىن ٔأهَ في، لك ُشإ يف إًفصض ما ػل ًلَحَ هفاًل فِثخت هل حنك إًي -يف وكذَ رفلًا فٕان تعي فـَََ ٕإؿادثَ 

ىن ثرشط ٔأال ٍىون مذالؾًحا  .ًو ٔأرإد ٔأن ًفعص جيوز هل ٔأن ًلَحَ هفاًل مث ًفعص ًو

 نـــذــــاب الاؾــذــاكف

 

و ًز  و س ُ وُو ، حلسًر ؿائضة :" ة، كال يف إًرشح ال هـؼل ذالفا الس خححاتـَيَّ م إؽلسجس ًعاؿة ظل ُو

اكن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل ًـخىف إًـرش إٔلوإدص من رمضان حىت ثوفاٍ ظل مث إؾخىف 

 من تـسٍ" ٔأزوإخَ 

فألظي يف الاؾخاكف ٔأهَ مس خحة ٕإال ٕإذإ هشر، كال إجن إؽليشر: ٔأمجؽ ٔأُي إًـؼل ؿىل ٔأن   جية ابًيشر

إؽلصء ؿىل هفسَ الاؾخاكف هشرإ، ًلوهل ظىل ظل ؿَََ الاؾخاكف ال جية ؿىل إًياس فصًضا ٕإال ٔأن ًوحة 

 وسؼل:" من هشر ٔأن ًعَؽ ظل فََعـَ" 

 إٍمتَزي ،*4إًـلي ، *3إإلسالم ، *2إًيَة ، (1 :حصة الاؾخاكف س خة ٔأص َاءورشط 

 ًلوهل ظىل ظل ؿَََ وسؼل :" ال ٔأحي إؽلساخس حلائغ وال جلية" وؿسم ما ًوحة إًلسي  *5 

ياك أًٓة  ثسل ؿىل ُشإ إحلنك    الَّ ؿَاِجصِي َسِخِيٍ  ُحًٌُحا َواَل "كال ثـاىل  ُو
ِ
 " إ

وؿاجص إًسخِي ُو إشلي  ،مـىن إلًٓة ٔأهَ ال جيوز ٌَجية ٔأن ميىر يف إؽلسجس ٕإال ٔأن ٍىون ؿاجص سخِي

 إؽلسجس حلاخة فِشإ ُو إؽلحاح ٌَجية، فسل ذضل ؿىل ٔأن إجلية ال حيي هل ٔأن جيَس يف إؽلسجس ًـب

  ، تيط إلًٓةوال ميىر فَِ 

ىن ُي ًعح إؾخاكفَ؟   إًلاؿسة ثلول: من ال حيي هل إؽلىر يف إؽلسجس ال ًعح إؾخاكفَ ، ًو

و ٔأظال ًُس من ٔأُي إؽلسجس.ٔلهَ ال ًعح الاؾخاكف ٕإال يف إؽلسجس   ُو
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، وفصضا وخس ٕإمنا ًو إحذؼل يف الاؾخاكف جية ؿَََ ٔأن ًلدسي ٕإذن إجلية ال حيي هل ٔأن ًـخىف 

ًذؼص ٔلن  ،إزدحاما وػل ٍمتىن من الاكدسال؟ يف ُشٍ إحلاةل ًًذؼص ٔلهَ ًُس مىثًا تي إهخؼارإ خوضبٔ ًو ًو

ًذؼصون يف إؽلسجس. يف حسًر ؾن ٔأن إًعحاتة جييحون فِخوضؤون  ًو

ا ًُس تَسُا فِيي ًُست من ٔأُي إؽلسجس ُي إحلائغ اكجلية؟  إحلَغ ٔأصس من إجلياتة وهون ؿشُر

ُس من إًرضورة ٔأن متىر فَِ    فال ؿشر ًِا ًو

" حسًر مذفق اكهت ٕإذإ حاضت ال ثـخىفوز ًِا ٔأن ثـخىف وإزلًَي : ٔأن ؿائضة ريض ظل ؾهنا جيوال 

هل" واكهت ال ثـخىف ويه ؿَََ ٔأن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل اكن خيصج رٔأسَ ٕإىل  ؿائضة حصّخِ

 ، فاس خسل ؿىل ذضل إإلمام إًحهيلي ؿىل ٔأن إحلائغ ال جيوز ًِا ٔأن متىر يف إؽلسجس.حائغ

 ،ضـَف ًىن مـياٍ ًعح " ال ٔأحي إؽلسجس حلائغ وال حٌة"وحسًر  

تي التس ٔأن  فال ًعح مثال ٔأن ًـخىف إإلوسان خبمية ابًضارع ٔأو ًـخىف يف تُذَ  وهوهَ مبسجس -6 

 ٍىون مبسجس.

ُزإد يف حق من ثَزمَ إدلاؿة ٔأن ٍىون إؽلسجس ممن ثلام فَِ إدلاؿة  ٔأي ثلام فَِ إًعَوإت إرلس، ٍو

 ٔلهَ ال ثلام فَِ إًعَوإت إرلس،فال ًعح مثال ٔأن ًـخىف إًعاًة يف مسجس إًلكَة  

حصوِا وال نرثة إخلصوج إشلي ميىن إًخحصز ال هـؼل فَِ ذالفًا ٔلهنا وإحدة ؿَََ فال جيوز كال يف إًرشح: 

  مٌَ ٔلهَ مٌاٍف ًالؾخاكف.

س فَِ  : ٔأي إؽلسجس وإًزايدة إًيت ثددـَ، فصضيا ٔأن ُياك ساحة ٔأمام إؽلسجس ٔأذشُا  ومن إؽلسجس ما ًز

ًَوسؽ، فِشإ من إؽلسجس حىت يف إًثوإب، فاؽلسجس إحلصإم ػل ٍىن نٌل ُو إلٓن، وإؽلسجس إًيحوي ٔأًضا، 

سجس إحلصإم ًـموم إخلب وؾيس إًض َخ ثلي إزلٍن ص َخ إإلسالم إجن حميَة وإجن رحة وظائفة من يف إؽل 

س من إؽلسجس فِو مٌَ.  إًسَف ومسجس إؽلسًية ٔأًضا مفا ًز

 وكال إجن مفَح يف " إٔلدإب"، وذاًف فَِ إجن ؾلِي وإجن إجلوزي  فزايدثَ وِو يف إؽلضاؾفة

  ُشإختخط ابؽلسجس كري إًزايدة ؿىل ػاُص إخلب، ًـين ظالة يف مسجسي ُشٍ إؽلضاؾفة  
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 مَحوػة: ساحة إؽلسجس إحلصإم ًُست مٌَ وجيوز ٌَحائغ ٔأن جتَس فَِ.

 ، وسعح إؽلسجس من إؽلسجس ورحدخَ إؿلوظة، يف إؽلسجس ثَحق ابؽلسجس وإًعحَح ٔأن لك زايدة

َمـخىف ٔأن جيَس فهيا(  كال إًلايض: ٕإن اكن ؿَهيا حائط وابب) ًِا سور واب ب فذىون من إؽلسجس ٌو

افة ابًـصإق فِيي اكؽلسجس ٔلهنا مـَ واتتـة هل،   هصحدة خامؽ إؽلِسي ابًصظَّ

 ،وٕإن ػل حىن حموظة هصحدة خامؽ إؽليعور ػل ًثخت ًِا حنك إؽلسجس

ًو اكن ابهبا من إؽلسجس فِياك تـغ  ٔأي إؽليارة إًيت دإذي إؽلسجس -ومٌارهتا إًيت يه ٔأو ابهبا فَِ 

 إؽليارإت ذارج إؽلسجس فِشٍ ًُست من إؽلسجس.

ومن ؿنيَّ الاؾخاكف يف إؽلسجس كري إًثالزة ػل ًخـنيَّ : ًـين خشط كال سبٔؾخىف يف مسجس نشإ: ػل 

ٔلن  : عل ؿًلَّ ًخـني ٔكهَ ػل ًلي يشء، كري إؽلساخس إًثالزة ُؤالء جيوز إًخـَني فهيم، فِجوز ٔأن ًلول

ة مٌَ دون  و تال صم صس رحال ٔلن صس إًصحال حمصم فَو اكن مسجسكًص ٔأؾخىف يف إؽلسجس إحلصإم، ًو

 سفص.. ٔلن ظل ػل ًـني ًـحادثَ ماكان هكن هشر ظالة تلري إؽلساخس إًثالزة ، حلسًر ٔأيب ٍُصصة مصفوؿا 

َِ َوَسؼلََّ  َْ َ ُ ؿََ ِ َظىلَّ إغلَّ ىَل زاَلزَِة َمَساِخَس : إًَْمْسِجِس إًَْحَصإِم ، ال جُضَ  " : كَاَل َرُسوُل إغلَّ
ِ
ال إ

ِ
سُّ إًّصَِحاُل إ

َشإ ، َوإًَْمْسِجِس إَلْكىَص  َُ  " َوَمْسِجِسي 

ا ابًخـَني ًزم إؽليض ٕإًََ وإحذاج ٕإىل صس رحي ًلضاء هشٍر ؤلن ظل ثـاىل ػل ًـني ًـحادثَ  و ثـنيَّ كرُي ًو

عل ؾز وخي ؤأفضي إؽلساخس: إؽلسجس إحلصإم مفسجس إؽلسًية ، فلك إٔلرض ؾحادة ماكان يف كري إحلج

َشإ فاؽلسجس إٔلكىص حلسًر ٔأيب ٍُصصة  َُ َ كَاَل : " َظالٌة يِف َمْسِجِسي  َِ َوَسؼلَّ َْ َ ُ ؿََ ِ َظىلَّ إغلَّ َأنَّ َرُسوَل إغلَّ

ال إًَْمْسِجَس 
ِ
ٍُ ِمَن إًَْمَساِخِس ، إ هشر إؾخاكفا ٔأو  فٕاهَ ٔأفضي ، مفن " إًَْحَصإمَ َذرْيٌ ِمْن َأًِْف َظالٍة ِفميَا ِسَوإ

، ومن  ظالة ٔأو ٔأحسُا ػل جيزئَ يف كرٍي ٕإال ٔأن ٍىون ٔأفضي مٌَ، مفن هشر يف إؽلسجس إحلصإم ػل جيزئَ كرٍي

خاجص يف مسجس إؽلسًية ٔأحزٔأٍ فَِ ويف إؽلسجس إحلصإم، ومن هشر يف إٔلكىص ٔأحزٔأٍ يف إًثالزة حلسًر هشر 

 إًفذح اي رسول ظل ٕإين هشرت ٕإن فذح ظل ؿََم مىة ٔأن ٔأظًل يف تُت إؽللسس ٔأن رخال كال ًوم 

 "فلال: "ظي ُا ُيا" فسبهٔل فلال: "ظي ُا ُيا" فسبهٔل فلال: "فضبٔهم ٕإذن
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 وًحعي الاؾخاكف

 إًس ية ٌَمـخىف ٔأال خيصج :"  ريض ظل ؾهنا ًلول ؿائضة لري ؿشرًابخلصوج من إؽلسجس  

 إًيِب ظىل ظل ؿَََ وسؼل ال ًسذي إًحُت ٕإال حلاخة إإلوسان. " واكنؽلا التس هل مٌَٕإال  

ة ًلضهيا   ٔأو خيصج ًحُذَ ًحليض حاخة هل، ،جيوز ًإلوسان ٔأن خيصج يف الاؾخاكف حلاخة رضوًر

 . ٔأو يشء ال ًفـهل ٕإال ُو والتس هل مٌَ

 ل ابًيَات" ، : هَة إخلصوج ٔأي ٔأهَ كعؽ إؾخاكفَ حلسًر :" ٕإمنا إٔلؾٌل وتًِة إخلصوج وٕإن ػل خيصج

ٔأما هَة إخلصوج فلط ال ثحعي الاؾخاكف ، مثال خشط ؾيسٍ ٔأمص رضوري فلال سبٔظًل إًرتوإحي 

عي ؿَََ ٔأحسمه تبٔن إٔلمص ؤأذُة ٔلهنيي ُشإ إٔلمص ؤأؾود فِو تشضل هوى ٔأن خيصج،وتـس إًرتإوحي إث

 وٕإتعال الاؾخاكف إخلصوجي تشضل تعي إؾخاكفَ؟ ال، ػل ًحعي، ٔلن هَة الاؾخاكف يشء وهَة ُُأًلي، 

ىن ثـين تعالن إٔلحص إشلي ، ولكمة تعالن الاؾخاكف ال  ثـين تعالن زوإب الاؾخاكفيشء أٓدص ، ًو

دصج فَِ فَو دصج رتؽ ساؿة فبٔحٍص ًُس من الاؾخاكف، ٕإمنا ما ميض حمسوب ٔلهَ جيوز الاؾخاكف 

إ دذي إؽلسجس ًيوي هَة ٔأو ٔأي حزء من إًوكت، فاالؾخاكف إؽلايض هل حمسوب وٕإذساؿة ٔأو ًوم 

 .الاؾخاكف مصة ٔأدصى وحُيسة هل ما ميىثَ يف إؽلسجس

نَّ  َواَل :"ًلوهل ثـاىلوابًوطء يف إًفصج ًحعي الاؾخاكف  ُُ و   "َوَأهمُتْ ؿَاِنُفوَن يِف إًَْمَساِخسِ  ثَُحارِشُ

  -الاؾخاكفًـين ابًوطء يف  -اكًعوم وإحلج وال نفارةفٕاذإ حصم إًوطء يف إًـحادة ٔأفسسُا  

 .ٕإذإ خامؽ إؽلـخىف تعي إؾخاكفَ : ، كال ؾن إجن ؾحاس وروى حصب 

يوي الاؾخاكف مصة ٔأدصى  فلكمة تعي الاؾخاكف: ًو مٌشور ٌس خبٔهفَ، ٔأما ًو ثعوع فال ًرضٍ، ًو

 إٔلحص. نوهل ما تلي م 

ْنَت  ًَِئْ ًلوهل ثـاىل "  وابًصدة -ٔأي الاس متياء -وابإلىزإل ابؽلحارشة دون إًفصج ََْحَحَعنَّ مَعَطُلَ  َأرْشَ َ ً" 

 : خلصوج إًسىصإن ؾن هوهَ من ٔأُي إؽلسجس، وابًُسْىص
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وحِر تعي الاؾخاكف وحة إس خئٌاف إًيشر إؽلخخاتؽ كري إؽللِس جزمن وال نفارة ٔلهَ ٔأمىٌَ إإلثَان 

 وحاةل الاتخسإء. إؽليشور ؿىل ظفذَ فَزمَ

  ًو ٔأن إؾخاكفَ مذخاتؽ س َلضََ وؿَََ نفارة، ٔأما ًو اكن مـَيا ومذخاتـا فِيا

من رحة فِشإ مذخاتؽ مٌشور فٕاذإ مضت وػل ًعم  15، 14،  13هكن هشر ٔأن ًعوم  :) مذخاتؽ مٌشور

 ًفوإت إؿلي. وٕإن اكن ملِسإ جزمن مـني إس خبٔهفَ وؿَََ نفارة مينيوحة ؿَََ إًلضاء وإًىفارة( 

فِجوز هل ٔأن ًشُة ًَلدسي   ٕإن دصج من إؽلسجس ًحول ٔأو كائط ٔأو ظِارة وإحدةالاؾخاكف وال ًحعي 

يف مسبةٔل ُي ددول إخلالء ؿشر ٔأو ال، كال:" ٕإن اكن رخي ٔأو ًسذي إخلالء، كال إجن كسإمة يف إؽللىن 

شإ ٔأمص م سذي إخلالء يف تُذَ " ُو ن هل حضمة وال ٌس خعَؽ ددول ذالء إؽلسجس جيوز هل ٔأن ًشُة ًو

ة فدـغ إًياس  ال جس خعَؽ ددول حٌلمات إؽلساخس، ثسخة ِِسيٍة ٔأو َأهَفٍة ٔأو كري ذضل إٔلمور إًرضوًر

صحؽ مصة ٔأدصى ٌَمسجس. لدسي ٍو حا ًو  فِجوز هل ٔأن ًشُة ًحُذَ ٕإن اكن كًص

و ُيا ًخلكم ؾن ظورة يف ٔأايم إزلوةل إًـحاس َة تـغ إؽلساخس ال ) ٔأو إلزإةل جناسة ٔأو دلـة ثَزمَ ًلام ُو

وال نفارة ٔلن ذضل اكؽلسفىن ًىوهَ  وال كضاء ًزمٌَ،( فهيا إدلـة فادلـة اكهت ثلام يف إؽلسجس إجلامؽ

ًـسم ذادم ٔلهَ التس هل مٌَ فِسذي يف معوم حسًر  وال ٕإن دصج ًإلثَان مببلٔك ٔأو مرشبمـخاد. 

 ؿائضة:" اكن رسول ظل ال ًسذي إًحُت ٕإال حلاخة إإلوسان"

، وجيوز ٔأن ٌسبٔل ؾن  ٔلن ذضل ٌضق مبـىن ٔأهَ ٕإن دصج مييش وـادثَ من كري جعهل ؿادثَ وهل إؽليش ؿىل

غ فَِ  لَ وال ًـّصِج ٕإًََ وال ًلف، ًلول ؿائضة " ٕإن نيت ال ٔأدذي إًحُت وإؽلًص غ وكرٍي يف ظًص إؽلًص

 فال ٔأسبٔل ؾيَ ٕإال ؤأان مارة"

  ٕإن اكن ظامئاًًدلي ؽلن كعس إؽلسجس ٔأن ًيوي الاؾخاكف مسة ًحثَ فَِ الس امي

 ذهٍص إجن إجلوزي يف إؽلهناج وػل ٍٍص إًض َخ ثلي إزلٍن رمحَ ظل. 

نك ،  وإذلس عل رب إًـاؽلنيوىىذفي هبشإ إًلسر، ٔأكول كويل ُشإ ؤأس خـفص ظل يل ًو

 


